
NAVODILO ZA UPORABO

Fiziološka raztopina-pršilo za nos 
natrijev klorid

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
To zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar 
najbolje koristilo.
-	 Navodilo	shranite.	Morda	ga	boste	želeli	ponovno	prebrati.
-	 Posvetujte	se	s	farmacevtom,	če	potrebujete	dodatne	informacije	ali	nasvet.
-	 Če	se	znaki	vaše	bolezni	ne	izboljšajo	v	treh	dneh,	se	posvetujte	z	zdravnikom.
-	 Če	katerikoli	neželeni	učinek	postane	resen	ali	če	opazite	katerikoli	neželeni	učinek,	ki	ni	omenjen	v	

tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:
1. Kaj je zdravilo Fiziološka raztopina in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Fiziološka raztopina
3. Kako uporabljati zdravilo Fiziološka raztopina
4.	Možni	neželeni	učinki
5. Shranjevanje zdravila Fiziološka raztopina
6. Dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo FiziološKa raztopina in za Kaj ga uporabljamo

Zdravilo	Fiziološka	raztopina	je	0,9	%	raztopina	soli	natrijevega	klorida	v	prečiščeni	vodi.
Fiziološka raztopina- pršilo za nos- se uporablja: 
•	 za	čiščenje	in	vlaženje	nosne	sluznice,
•	 pri	prehladu	in	nahodu	za	lajšanje	težav	z	zamašenim	nosom.

2. Kaj morate vedeti, PredeN boste uPorabili zdravilo FiziološKa raztoPiNa

Ne uporabljajte zdravila Fiziološka raztopina: 
• pri osebah z moteno zavestjo,
•	 pri	oslabljenem	žrelnem	refleksu.

Previdnostni ukrepi in opozorila
Če	se	znaki	vaše	bolezni	ne	izboljšajo	v	treh	dneh	ali	se	celo	poslabšajo,	prenehajte	z	uporabo	in	se	
posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.
Iz higienskih razlogov naj eno pršilo uporablja le ena oseba. 
Po odprtju vsebino uporabite v 14 dneh. 

jemanje drugih zdravil
Sočasno	ne	smete	uporabljati	drugega	pršila	ali	kapljic	za	nos.	Po	operacijah	nosu	ali	poškodbah	se	
pred uporabo Fiziološke raztopine posvetujte z zdravnikom.
Obvestite	svojega	zdravnika	ali	farmacevta,	če	jemljete	ali	ste	pred	kratkim	jemali	katerokoli	zdravilo,	
tudi	če	ste	ga	dobili	brez	recepta.

Nosečnost in dojenje
Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete ali uporabite katerokoli zdravilo.
Fiziološko	raztopino	lahko	uporabljajo	nosečnice	in	doječe	matere.



vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Ni	znano,	da	bi	zdravilo	Fiziološka	raztopina	vplivalo	na	sposobnost	vožnje	in	upravljanja	s	stroji.

3. KaKo uporabljati zdravilo FiziološKa raztopina 

odmerjanje in način uporabe
Večkrat	dnevno	naredite	1-2	vpiha	v	vsako	nosnico.

ukrepi pri prevelikem odmerjanju
Ni	znanih	podatkov	o	toksičnosti	pri	prevelikem	odmerjanju.

4. moŽNi NeŽeleNi učiNKi

Kot	vsa	zdravila,	ima	lahko	tudi	zdravilo	Fiziološka	raztopina-pršilo	za	nos-	neželene	učinke,	ki	pa	se	ne	
pojavijo pri vseh bolnikih. 
V	redkih	primerih	pride	do	pekočega	občutka	v	nosu	ali	do	kašlja,	ki	ga	sproži	odtekanje	pršila	v	žrelo.	
Če	katerikoli	neželeni	učinek	postane	resen	ali	če	opazite	katerikoli	neželeni	učinek,	ki	ni	omenjen	v	
tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.   

5. shraNjevaNje zdravila FiziološKa raztoPiNa

zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Stekleničko	shranjujte	tesno	zaprto,	zaščiteno	pred	svetlobo.

rok uporabnosti
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.
 

6. dodatne inFormaCije

Kaj vsebuje zdravilo Fiziološka raztopina
•	 Zdravilna	učinkovina	je	natrijev	klorid.
•	 Pomožna	snov	je	prečiščena	voda.

1g Fiziloške raztopine -pršila za nos vsebuje 9 mg natrijevega klorida (Natrii chloridum).

izgled zdravila Fiziološka raztopina in vsebina pakiranja
Fiziološka raztopina je bistra, brezbarvna raztopina, rahlo slanega okusa, brez vonja. 
V	škatli	je	steklenička	s	pršilnim	ventilom	z	20	ml	raztopine.	

Način izdaje zdravila Fiziološka raztopina 
Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

izdelovalec
Lekarna Ljubljana PE Galenski laboratorij, Tbilisijska 87, SI- 1000 Ljubljana

datum zadnje revizije navodila: 17.12.2010

 


